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BULVARDO LEOPOLDO.

Cu vi jam aliĝis? La kotizo estas 12,00 fr.
Pagu tuj per poŝtĉeko n° 4071.03 de s-ano Marcel Troch, Plak- 

kerstraat, 37, Oostende.
Helpu per via tuj a aliĝo la organizan komitaton kaj neniam 

plu vi travivos kongrestagojn kiel tiujn de la 5-a en Oostende.
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F Ŝ a n J r a  I19 0  E i p c r a n l i s l a
CIRKLLERO AL LA MEMBROJ.

Estimata Samidean(in)o,
Ni havas la plezuron anonci al vi ke la 5-a Flandra Kongreso 

de Esperanto okazos en Oostende, je Pentekosto 1934, (19-an, 
20-an, 21-an de Majo).

Ci tiun jaron, ni direktas specialan alvokon al vi, car temas 
pri la unua jubileo de nia kara ligo.

Dum kvin jaroj ni penadis por finkonstrui propran asocion, 
kie la Flandraj Esperantistoj sin sentus vere hejme. Kvin jaroj 
ceite ne muite estas en horna vivo, sed por Esperantista societo 
gi havas muite pli gravan signifon. Rememoru nur ke kelkiuj 
profetis nian pereon jam tuj post nia naskiĝo!

ciu kongreso estis kvazaŭ ŝtupo al plia disvolviĝo de Flandra 
Ligo Esperantista. êiun jaron kreskis la kongresanaro, por atingi 
pasintjare en Mechelen la ciferon 216.

Nunjare, malgraü la premanta krizo, ni kuraĝas esperi je la 
«jubilea» cifero 250! Por atingi tion, la ligestraro fidas je la pro- 
pagandista energio de ĉiu membro. ciu kunhelpu kaj komencu 
per tuj a alsendo de sia aligilo.

PROVIZORA FROGRAIVIO
SABATON.

0

— Kunveno de Flandra Ligo Esperantista.
— Interkonatiga kaj kabaredvespero, kun helpo de la dan- 

ccmestro «La Samideanaj Boys» el Kortrijk.
DIMANĈON.

— Diservo, kun prediko de Lia Mosto Pastro De Coene.
— Sekvantara iro ĝis la urbodomo, kie okazos la oficiala ak- 

cepto kaj la inauguracio de la flago de la Grupo Ostendo.
— En la urbodomo, jubilea kunsido de F. L. E.
— Bankedo en ejo «Ons Huis». (Prezo 25 fr. inkluzive la 

vinon).
— Fotografado de la kongresansj.
— Teatra festo; prezentado de «Lenjo el la ĉielregno», de la 

grupo «Pioniro» el Aalst.
— Dancfesto, kun unu el la plej famaj orhestroj de Ostendo.

LUNDON
— Detala vizito al la nova banpalaco, unu el la plej luksaj 

tiaspecaj instalaĵoj.
— Komuna tagmanĝo. (Prezo : 10 fr.)
— Posttagmeze : ludoj kaj konkursoj ĉe la marbordo.

Je l’nomo de «Flandra Ligo Esperantista» :

La Sekretario,
G. Debrouwere.

La Prezidanto, 
L. Calloens.
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RAPORTO PRI LA KUNVENO EN GENT • * r' f« * t• .  • • * .

V -  'ÎW + *

Dimanĉe, 17-an de Decembro, en Gent, okazis ĝenerala kun- 
veno de F. L. E. Estis reprezentataj la grupoj «Flandrema Grupo 
Esperantista» kaj «La Rekta Vojo» el Antverpeno, la grupoj de 
Aalst, Bruselo, Hamme, Kortrijk, Lede, Mechelen, Oostende kaj 
Ronse. 25 delegitoj kaj reprezentantoj subskribis la liston de
ĉeestado. ,

S-ro Calloens, prezidanto, bonvenigas la ĉeestantojn, kiuj 
malgraü la glacia temperaturo, venis multnombre al Gent. ,
„ La sekretario komunikas la raporton de la speciala kunveno 
okazinta en Antwerpen, la 1-an de Oktobro 1933.

Je demando de la grupo «NELE* el Bruselo, la prezidanto 
. klarigas ke la liga sidejo restas laüstatute en Bruselo; tarnen, en 

antaüa kunveno estis decidata ke gis la kongreso de Oostende, la 
kunsidoj escepte okazos en Gent, por plifaciligi ĉeeston de la 
samideanoj el la kongresurbo.

Sufiée longa diskutado okazas pri propono de «NELE» kon- 
cerne la ligajn kunvenojn. Kiel jam pli frue konsentite, ankaü 
simplaj membroj povas partopreni ilin; nur la grupaj delegitoj 
i aj tas vocdoni. La prezidanto invitas la grupojn doni la liston de 
la membroj al la liga sekretario por ke li fiksu la nombron da 
voĉoj de ĉiu grupo. Grupoj kiuj eventuale dezirus aldonojn aü 
modifojn al la statutoj, koncerne la kunsidoj, estas invitataj 
senai konkretajn proponojn al la liga sekretario.

Diversaj aliaj informdemandoj de «NELE> ricevas kontenti-
gan ïespondon.

La grupo «La Rekta Vojo» el Antverpeno, proponas ŝanĝon 
al artikolo 10 de la statutaro, koncerne la kongreslokoj.

La kunveno décidas konservi la nunan tekston de la statu
taro; necesas tarnen ke grupoj dezirantaj organizi la kongreson,
proponu tion skribe al la ligestraro.

La ka-.isto raportas pri la financoj. La deficito de la antaüaj 
jaroj estas jam grandparte likvidita. Li alvokas la grupojn por 
helpi al forigo de la perdo, kiu je fino de la laborjaro ankoraü sin 
cii'eros je 1000 frankoj. Varbado de anoncoj estas fonto de enspe- 
zoj ; ĉiu varbu por ĝi pli aktive.

La kunveno esprimas sian kontentecon pro la ree akurata 
eldono de «Flandra Esperantisto»; la presejaj malfacilajoj estas 
forigitaj kaj la redakcia sekretario promesas regulan aperdaton, 
sed absolute necesas ke la grupoj sendu la tekstojn plej malfrue 
la 10-an de ĉiu monato. Oni konsciu ke la kompilado, korekto de

TARIFO POR LA ANONCOJ EN FLANDRA ESPERANTISTO

Anoncoj 12 numeroj 6 numeroj 3 numeroj 1 numero
1 paĝo : fr. 400,— 210,— 120.— 75.—

1/2 paĝo : fr. 250.— 140,— 80,— 50.—
1/4 paĝo : fr. 150,— 80.— 55. 30.—
1/8 paĝo : fr. 80. 50.— 40,— 20.—
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presprovoj, ekspedo, k.t.p. estas faritaj ne de profesiaj salajritaj 
personoj, sed de bonvolemaj samideanoj, kiuj oferas por tio sian 
libertempon; necesas do plifaciligi la taskon.

S-roj Snykers kaj Houpe reprezentas la grupon de Oostende; 
ili raportas pri la projekto de programo por la kongreso, kiu sin 
anoncas sub tre favoraj kondtéoj. Kiel siaj antaüuloj, la kongres- 
komitato eldonos propagandajn sigelmarkojn, ĉiu grupo ricevos 
provizon da ĝi por vendi ilin inter siaj membroj. S-ro Snykers, 
kiu estas spertulo en la hotela industrio, donis valorajn infor- 
mojn pri la loĝado, kiu pro la Pentekostaj feriaj tagoj en Oosten
de, estas certe la plej delikata punkto de la laborprogramo; oni 
ne atendu ĝis la lasta momento por sin enskribi.

La prezidanto fermas la kunsidon je la 4a 1/2.
La sekretario,
G. Debrouwere.

f e i le to  n ia  V rcz itila n to
Mi unue dankas la multnombrajn gesamideanojn kiuj par- 

toprenis al nia ĝojo okaze de la naskiĝo de nia Johano, kaj al nia 
funebro okaze de la morto de mia bopatro. Ankaü pro la deziroj 
de feliĉa jaro. Tiuokaze mi atentigas la esperantistojn al nepra 
neceso glui viajn poŝtmarkojn filatelie, ĉar antaŭ kelka tempo 
mi havigis ĉirkaŭ 200 glumarkojn el mia ricevita korespondaĵo al 
filatelisto : li dankis min menciante ke 7 (sep) glumarkoj estis 
taügaj !

— En nova esperantista grupo oni demandis al mi : «kian in- 
tereson ni havas je aliĝo al Flandra Ligo?» Mi respondas ; ĉu vi 
demandas tion ankaŭ kiam vi membriĝas al societo kiel Flandra 
Turista Ligo, Flandra Kruco, Zedenadel, Filmligo, aŭ eĉ politika 
partio : eu ne estas la flandra (aŭ iu alia) solidareco kiu agi- 
gas vin sen pripenso pri la intereso, la rentumo! ĉu soldato kiu 
iras al la milito por defendi la patrujon sin demandas : «kian 
intereson mi havas je tio»? (Eble li demandos : «kian intereson 
havas la municifabrikantoj ! ) Ni faru fortan Flandran Ligon por 
eblegi nian estontan laboron ce nia popolo kaj respektigi kaj 
taksigi nin alte ĉe la eksterlando.

— La esperantistoj satas legi belajn librojn : por ili, Selma La- 
gerlöf, Tolstoi, Baekelmans estas konataj aütoroj. Sed jen, libroj 
estas multekostaj, mi tarnen konas verkojn belegajn de tiuj aü
toroj kiuj eldoniĝis en flandra lingvo je vere malkara prezo : 8 
fr. po ekzemplero. Mi legis : la Imperiestro de Portugalujo (Sel
ma Lagerlöf) Mastro kaj Servisto (Tolstoi) k.a. Detalajn infor- 
mojn mi volonté havigos al interesuloj.

— La Unujarplano jam plenumiĝis grandparte. Relegu en F. E. 
paĝon 4 de Julio 1933. Sed aliflanke ekzistas aliaj rimedoj por 
helpi nian revuon : speciale la anoncoj pri kiuj oni trovos la pre- 
zon en la nuna numero aü la serĉlumetoj kiujn mi proponas : iu
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el niaj anoj deziras vendi aŭ aĉeti ion, (biciklon, radiaparaton, 
ktp.) au volas informi pri sia komerco, serĉas alian laborlokon, 
ktp. Li nur metu «serĉlumeton» (3 linian anoncon) en «Flandra 
Esperantisto» kaj pagu 5 frankojn tiucele. Kaj li certe atingos 
rezulton. Vidu la rubrikon : «Petoj kaj Proponoj».

Ni ne forgesu propagandi kaj ŝpari por nia jubilea kongreso 
kvankam laü la aliĝilo ricevita en la antaüa numero vi ekvidis ke 
la prezoj estos ne superaj al tiuj de la antaüaj kongresoj, sed 
por la loĝado ni devis enmeti la prezon de la matenmanĝo, 
servmono kaj restadtaksoj. Ostendo superu Mechelen laü la 
nombro de partoprenantoj.

L. CALLOENS.

Flandra rakonto.
Tion, kion ĉe la antaüa pordo vi fordonas, 
ĉe la malantaüa pordo trioble vi retrovos.

Vivis iam malriĉa viro, kies nura posedaĵo estis malgrasa ŝafo 
kaj kiu jam delonge revis pri bêla bovino. Iutage li aüdis, dum 
pastra prediko, jenajn vortojn : «ĉia ago de amo estos rekompen- 
cata; tion, kion ĉe la antaüa pordo vi fordonas, ĉe la malantaüa 
pordo trioble vi retrovos.»

Tiuj vortoj tiom impresis la kompatindulon, ke li decidis provi 
la aferon kaj la al unua almozulo kiu, la sekvantan matenon, fra- 
pis al lia pordo li donacis la ŝafon. Scivoleme li poste atendis la 
okazintaĵojn.

Malantaŭ lia domo estis granda herbejo, kie kutime paŝtiĝis 
bovinaro. Unu el tiuj bovinoj rompis la lignan barilon, kiu ĉirkaŭis 
la herbejon kaj jam frumatene staris apud la malantaüa pordo 
de nia kamparano. «La pastro do diris la veron,» li pensis kaj 
ĝojegante li kondukis la bovinon en la bovejon.

Tarnen ne forpasis muite da tempo, antaü ol la posedinto 
eksciis, kiu kaptis sian forkurintan bovinon kaj baldaü li alvenis 
ĉe la kamparano por repreni sian posedaĵon. Sed pri tio la kam
parano tute ne volis konsenti. Li prétendis, ke la bovino estis Dia 
sendaĵo kaj citis kiel argumenton la pastran predikon. Kompre- 
neble la bovinposedinto ne volis konsideri tiujn motivojn kiel 
konvinkajn kaj finfine la afero portiĝis antaü la juĝistoj.

Kiam la kamparano estis vokita al la juĝejo li tarnen rifuzis 
iri tien kaj al la posedanto, kiu postulis klarigojn pri tia nekom-

GRATULOJ.
La 3-an de Januaro, edziĝis nia bona amiko el Diksmuide, 

Marcel Maekelberg kun F-ino Mandeville. Ni deziras al ili plej 
grandan feliĉon kaj prosperon.
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prenebla sinteno, li diris : «Ne, ne, mi nur havas eluzitajn ŝuojn, 
plenajn je truoj kaj fendoj kaj tiel piedvestita mi ne kuraĝas 
aperi antaŭ la respektindaj sinjoroj juĝistoj.» — «Tio tute ne 
devas malhelpi vin,» respondis la posedanto, «mi volonté prunte- 
donos al vi paron da belaj novaj suoj.» — «Konsentite,» diris la 
kamparano. Kaj, tuj kiam li estis ricevinta la novajn ŝuojn li, je 
la unua alvoko, sin prezentis antaü la juĝistaro.

«Kial vi ne redonas la bovinon al ŝia posedanto,» demandis 
la juĝisto. — «Sed, estimata sinjoro,* respondis la kamparano, 
«tiu besto vere estas mia posedajo. Vi ne devas atenti la dirojn 
de mia akuzanto; tiu homo ja volas sin alproprigi ĉion kion li 
vidas. Se vi ne kredas min mi estas prêta pruvi la veron de miaj 
vortoj. Jen, li estas kapabla pretendi ke la ŝuoj, kiujn mi surha- 
vas, apartenas al li.» — «ĉu eble vi kuraĝas nei tion,» ekkoleriĝis 
la posedanto, «mi ja pruntedonis ilin al vi!» —^«Ĉu vi aüdas, sin
joro juĝisto? Jen nerifutebla pruvo.» — La juĝisto opiniis, ke la 
kamparano diris la veron kaj lasis lin foriri libéré.

D-ro Rob. Ramsay, profesoro ce la Universitato Missouri, kal- 
kulis ke la angla lingvo, se oni kunprenas la malnoviĝintajn vor
toj n, posedas la plej riĉan vorttrezoron en la mondo. ôi enhavas 
ducent kvindek mil diversajn vortoj n, el kiuj kvindek mil jam 
ne estas uzataj. La germana lingvo dank’al siaj multegaj kun- 
metitaj vortoj atingas la nombron 184.704, el kiuj nur 71.075 estas 
simplaj vortoj. Tiam sekvas la hungara lingvo, kiu, laü la jus 
eldonita oficiala vortaro, enhavas 120.000 vortojn. Male la itala 
lingvo estas rilative malriĉa lingvo. Profesoro Ramsay nur tro- 
vis 64,642 vortojn. Pli rica ol la itala, estas la franca lingvo kun 
93.032 unuoj. La greka malnova lingvo ĝin superas kun 96,438 
vortoj, dum latino alvenas laste kun 51,666. Sed D-ro Ramsay 
forgesas ke D-ro Zamenhof nur kreis 900 vortojn, kvankam lia 
lingvo, Esperanto, kapablas traduki la arttrezorojn literaturajn, 
de ĉiuj supremenciitaj lingvoj. Simpla forgeso!

Du fojojn en ĉiu jaro, komence de Marto kaj fine de Aûgusto, 
en la malnova foirurbo Leipzig kunvenas 120.000 ĝis 160.000 aĉe- 
tantoj el la tuta mondo, por koniĝi ĉi tie la produktojn de ĉiuj 
landoj kaj por aĉeti. Rondcifere 8.000 firmoj en ĉiu foiro ekspozi-

rerakontis E. CORTVRIENDT.

L. CALLOENS.
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cias siajn produktaĵojn. En konsidero al la nombro de la ekspozi- 
ciantoj kaj de la acetantoj, en konsidero ankaü de l’amplekso de 
la okazanta vardebito la Leizig-a Foiro estas la plej granda foiro 
de la tuta mondo kaj ankaü la plej eminenta centra merkato de 
la mondo, do, unu el la plej gravaj institucioj de l’internacia ko- 
merco.

Ankaü la venonta Leipzig-a Printempa Foiro, kiu okazos de 
la 4a ĝis 11a de Marto 1934, tre verŝajne estos vizitata de acetan
toj el pli ol 50 landoj de la mondo, tiel ke ĉiu aĉetanto povos koni- 
ĝi objektive kaj precipe ankaü komplete kun la tuto de l’varofer- 
toj de la mondproduktado. La Leipzig-a Foiro do estas por ĉiu 
serioza aĉetanto unika okazo por orientiĝo. La vizitanto de la 
foiro vidas antaŭ si ofertata la tuton de la varoj, kiuj interesas 
lin, kaj li povas detale kaj trankvile ekzameni. Sed antaŭ ĉio la 
vizitanto ĉi tie kontaktiĝas persone kun la produktantoj el la plej 
diversaj statoj, kaj tio estas décida nun kaj estonte. Fabrikanto 
kaj kliento staras hodiaŭ samfronte kontraü la malhelpaĵoj de la 
komercpolitikaj baradoj, kaj pli kaj pli oni ekkonas, ke nur kuna 
agado de aĉetanto kaj vendanto sukcesos, porti la bezonatajn 
varojn trans la multfoje blokitajn landlimojn je la plej favora 
prezo kaj per la plej malmultekosta transporto. Neniam estis sa- 
me necesa kiel hodiaü la persona intertrakto — en plej vasta 
senco — inter liveranto kaj aĉetanto de la mondkomerco. Tial ĉiu 
eksportisto volonté uzos la eminentan ŝancon, kiun donas al li la 
Leipzig-a Foiro.

ĉio, kio estas aĉetata laü specimenoj, apartenas al la sfero de 
la Leipzig-a Foiro; ĉio ci trovas tie la plej vastajn eblecojn de 
vendiĝo kaj estas trovebla en êiu dezirata formo kaj speco. Krome 
la Foiro estas merkato por duonfabrikaĵoj kaj lastatempe ankaü 
por krudmaterialoj.

La specimenfoiro hejmas en 31 palacoj de la urbkerno kaj 
est-os en printempo 1934 jene dividita laŭ branĉoj : Vitro, porce- 
lano, fajencoj kaj argilaĵoj; ĉambraj kaj kuirejaj iloj ; metalaĵoj; 
ludiloj ; sportartikloj ; muzikinstrumentoj ; ledajoj kaj vojaĝarti- 
kloj, merceraĵoj kaj galanteriaĵoj ; horloĝoj valormetalaĵoj kaj 
juvelornamajoj ; fotografiaj, kinematografiaj kaj optikaj artikloj; 
lampoj ; arto kaj artmetio; mebloj kaj kanmebloj; paperaĵoj, bil- 
doj, libroj, kontorartikloj, kontormaŝinoj, librometiaj maŝinoj; 
pakumaĵoj kaj reklamo; teksaĵoj; sukeraĵoj, nutraĵoj kaj ĝuman- 
ĝaĵoj; kemiaj, farmaciaj kaj kosmetikaj artikloj.

La Granda Teknika Foiro kaj la Foiro por Konstrubezonaĵoj 
havas kiel ekspoziciejon malgrandan urbon por si mem ĉe la Mo- 
numento de la Interpopola Batalo. Tiu ekspozicio de maŝinoj, 
transportiloj, konstrumaterialoj kaj laboriloj senekzemple ekpros- 
peris dum la lasta jardeko. La plej kapablaj fabrikantoj de Ger- 
manujo kaj de vico da aliaj ŝtatoj, inter ili — laü la nuna stato — 
Hindujo, Japanujo, Italujo, Rusujo prezentos senmanke la lastajn 
novaĵojn de la diversaj industribranĉoj unuope en la diversaj 
fakoj kaj ankaü en specialaj kolektivaj ekspozicioj.

La urbo Leipzig fariĝas dum la foiroj metropolo unuaranga. 
Nekompareblan aspekton prezentas tiam la interno de la urbo, 
kie la foirpalacoj staras unu ce la aliaj, plenaj de homamasoi,
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kiuj rapidas de unu palaco, de unu halo al la alia, por ekzameni, 
rigardi kaj aĉeti. Grandiozan trafikon oni povas observi en la 
Leipzig-a ĉefstacidomo. Ĝia internacia karaktero kaj la lingva 
haoso de la homamasoj, kiujn senĉese ĝi elsputas kaj reenglutas, 
estas la plej evidentaj simboloj por la fakto, ke du fojojn en ĉiu 
jaro la foirurbo Leipzig staras en la fokuso de la tuta mondko- 
merco kaj mondtrafiko.

Btevnevnere
Kiam vespere, post mia laboro, 
mi ĉe la fajro flagranta eksidas, 
foje, penseme en dolĉa memoro, 
mi la mortintan patrinon revidas.

Kara al mi estas tiu apero, 
kiu kun fajro kaj mi harmonias; 
simpla en mort’, kiel ĉiam sur tero, 
bonon eternan de si elradias.

Kune kun §i el l’estint’ malproksima, 
bildoj el mia juneco revenas 
kaj min ekkaptas feliĉo senlima, 
kiam patrinjo en brakojn min prenas. ,

Ree mi estas la eta infano, 
kiun si kisas kaj ame karesas; 
ree mi dancas kun si man’ en mano, 
ambaü dancante la zorgojn forgesas.

Kara patrino, ho dolĉa memoro, 
kiun mi foje vespere revidas, 
ofte revenu, perdita trezoro, 
kiam ĉe fajro flagranta mi sidas.

Juul HARNAS.

V d o j  H aj 9 re p o n « j
Sur indiko de nia liga prezidanto ni enkondukas novan ru- 

brikon. Ni esperas ke niaj geamikoj multfoje uzos ĝin kaj tiama- 
niere akiros kion ili deziras kaj samtempe helpos nin. Bonvolu 
do sendi rekte al la redakcia sekretariejo, la tekston (ne pli ol 3 
linioj) kaj pagu 5 frankojn per la poŝtĉeko n" 407448. de H. Van 
Dunne - Mortsel. Zorgu ke ĉio alvenas antaü la 10-a de la mona-
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to, se almenaŭ vi deziras aperigon en la revuo de la sekvonta 
monato.

Adreso por kopiadoj (skribmaŝine) kaj tradukoj el franca. 
nederlanda, germana, angla, hispana, itala lingvoj en francan aŭ 
nederlandan lingvon : Erembodegemstraat, 29, Aalst.

Se iu bona esperantisto aŭ esperantistino eble posedus mal- 
novan sed ankoraŭ useblan skribmaŝinon, ne plu uzatan, ni petas 
ilin sendi ĝin tuj al la redakciejo de nia revuo. Oni nepre bezonas

§  fgm.

PROVIZORA PROGRAMO
t

Sabate 4 aŭg. : Solena 
malfermo de la kongreso 
en la koncerta domo de 
Stockholm.

Poste interkonatiĝa ves- 
pero en la plej granda res- 
toracio de Stockholm : La 
salonoj de Berns.

üimance 5 aùg. : Diservoj 
diversspecaj en ĉefaj pre- 
ĝejoj de Stockholm.

Poste mallonga ekskurso 
al la bêla arkipelago ekster 
Stockholm.

Vespere koncerto en la 
Koncerta domo de la fama 
horaro Dalekarlia sub gvido 
de la konata sveda kom- 
ponisto Hugo Alfvén.

Lunde 6 aüg. : Malfermo 
de la somera universitato 
de rektoro Sam Jansson. 
Famaj sciencistoj svedaj 
kaj alilandaj jam promesis 

partopreni. La somera universitato havos du sekciojn : a)
pri sveda popolo kaj moroj, b) kun ĝenerala enhavo. (Somera 
universitato kaj ĉiuj kunsidoj okazos en la sveda parlamenta 
domo.)

Unua kunsido de UEA.
Fakkunsidoj.
Vespere oficiala akcepto de la urba magistrato per solenajo 

en la Blua salono de la Urba domo.
Marde 7 aŭg. : Somera universitato. Kunsidoj. Vespere na- 

ciaj dancoj kaj speciala programo en la subĉiela muzeo, la bele- 
ga Skansen.

Merkrede 8 aüg. : Somera universitato. Kunsidoj. Vespere 
teatra prezentado.

fgf pli!!;
Bonvenon 
al betega



Jaŭde 9 aŭg. : Tuttaga ekskurso al Upsala, Sigtuna, Skokloster, 
Mariefred ktp. laŭplaĉe.

Literatura kabaredo.
Vcndredc 10 aŭg. : Somera universitato. Kunsidoj.
Ve^pere internacia balo en la Blua salono de la Urba domo. 
Sabate 11 aŭg. : Malfermo de la kongreso.

Knabino : «Oni îakontas, ke la duono de la mondo nenion 
scias pri la alia duono».

Knabo : «Tio ja pruvas, ke la duono de la mondo konsistas 
el viroj! »

Johano : «ĉu estus vere, ke alkoholo mallongigas la vivon?» 
Kobo : «Certe jes! Kiam mi ne trinkas, ŝajnas al mi, ke la 

tago pli longe daüras».

IJotisto : «eu vi povus pagi al mi la riparon de la plandoj?» 
Studcnto : «Ne jam estas via vico! Unue mi devas pagi la

Instiuisto : «Mi ja diris kaj rediris kvarfoje la frazon el la 
libro, kaj vi ne jam kapablas ripeti gin. Kio do okazas kun vi?» 

Janĉjo : Eble, car mi ne havas la libron antaû mi.»

Filo : «Patro, eu vi ne konas ion per kio oni rapide riĉiĝas 
aŭ mortas?»

Patro : «Jes, aviadilo!»

Sinjorino : «Almozpetulo ĵus foriras. Mi donis al li pudingon 
kaj unu frankon...»

Sinjoro : «ĉu li manĝis la pudingon?»
Sinjorino : «Jes».
Sinjoro : «Tiam li vere meritis la frankon.»

si : «Tiaj ja estas la viroj. Oni ĉiam diras : «La amo kredas 
cion; la amo esperas ĉion; la amo ligas ĉion. Jus ili edzigis, 
kiam ĉion ili forgesas!»

Li : «Jes, sed mi ne povas rememori, ke iam mi legis, ke la 
amo manĝas ĉion».

ŝuojn!»
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©■ ▼ cr»aj «cîi^oj
LITERATURA MONDO. — Lukse ilustrita monata revuo, la 

sola esperanta literatura gazeto. La jarkolektoj formas la plej 
valorajn volumojn de biblioteko. Kun aldono de trimonata biblio- 
grafia gazeto. Jarabono : 62,50 fr.

AELA (Asocio de Esperantistaj Libro-Amikoj), liveras — laü 
abona sistemo — 10 librojn por la suma prezo. inkluzive send- 
kostoj, de 130 fr. Tiu prezo estas apenaŭ la 1/4 de la valoro.

Estas escepte bona okazo por akiri nemultekoste kolekton da 
interesaj libroj. Ni rekomendas AELA tutspeciale al la grupoj kiuj 
deziras formi kernon de biblioteko. jj

La indikita prezo valoras gis plej malfrue la 10-an de fe- 
bruaro; post tiu dato ĝi estos 155 fr.

Aliĝojn kaj pagojn akceptas Flandra Esperanto-Instituto.
Postulu prospekton.

Urĝa alvoko al la grupoj. — Flandra Esperanto Instituto ree 
organizos ekzamenojn ĉe la grupoj kiuj tion deziras. Jam estas 
rezervitaj datoj ! Do tiuj, kiuj intencas ekzamenigi la gelernantojn, 
tuj interrilatu kun la prezidantino f-ino J. Terrijn. Raapstraat,
82, Gent. La lasta dato por ekzameno estas la 15-a de Aprilo.

Marto, la interesa oficiala organo de Germana Esperanto- 
Ligo (G.E.L.) en êehoslovakio, ekde 1934 ne plu aperas. Ĝia bona 
redaktoro kaj gvidanto estis s-ano Taubmann. Ni esperu, ke iam 
«Marto» reviviĝu.

Por Turistoj. — ĉe la Ministerio por Komerco kaj Trafiko en 
Wien estas senpage ricevebla tre bele ilustrita esperanta gvidfolio 
kun landkarto pri Aüstrio.

Juhileo en Esperantujo. — La «Germana Esperanto-Librejo 
en Leipzi? C 1, Hospitalstrato, 2,» ekzistis je la dua de Januaro 
1934 DUDEKKVIN JAROJN. Post la fondo de la Saksa Esperanto- 
Instituto (nuntempe : Esperanto- Instituto por la Germana Res- 
publiko) la librejo estas fondita en la metropolo de la Libro-ko- 
merco por la tuta mondo de la en Esperantujo konata pioniro sa- 
mideano Bernhard Kötz (Honora membro kaj delegito de U.E.A.).
La firmo sukcesis per sia rapida, akurata kaj librofakista servado 
kontentigi multajn literatur-aĉetantojn el la tuta mondo. Per la 
eldono de katalogoj kaj prospektoj ankaü êi tiu komerco-domo 
sendube agis propagande por la esperanto-movado. La nun ape- 
rinta special-oferto (maloftaĵoj kaj antikvaĵoj) estas interesa 
por ĉiu libro-amiko. Mendu ĝin. j

Internacia Konkurso por la Junularo. «Kristo kaj la Univer- 
sala Frateco». — Dank’ al la bonvolo de amerika kristanino, ami- 
kino de paco, S-ino Van Loan de Babylon (Usono) estas kreita 
fondaĵo, kiu aranĝas konkurson kun temo : «Kristo kaj la Univer- 
sala Frateco». ôia celo estas helpi al la plivastigo de la paca 
spirito de internacia amikeco inter la junularo.

La konkurson organizas la Junulara Komisiono (fako dè la 
«Universal Christian Council for Life and Work» kaj la «World 
Alliance for Promoting Friendship through the Churches»).
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Rajtas partopreni gejunuloj loĝantaj en Eüropo kaj naskitaj 
post la 30-a de Aprilo 1914 kaj antaü la 1-a de Majo 1920. Teksto 
en kiu ajn lingvo. La juĝantaro (el diversaj nacioj kaj eklezioj) 
disdonos pli ol 150 premiojn, el kiuj : 

unua 300 usonaj dolaroj, 
dua 200 usonaj dolaroj, k.t.pl.
Betalaj informoj estas riceveblaj senpage pere de la Sekre- 

tariejo de la Junulara Komisiono : Case-Postale N" 46, Eaux-Vi- 
ves, Genève (Svislando). Bonvolu diri ĉu oni deziras ilin en Espe
ranto, franca, angla aü germana lingvoj.

Hnter Ni
(La grupsekretarioj zorgu ke la novaĵoj alvenu antaü la 10-a 

de la monato).
AALST : Pioniro. — Vendrede, la 5-an de Januaro, ni havis 

trireĝfeston. Gesamideanoj el Dendermonde kaj Lede interfrati- 
ĝis kun la anoj de nia grupo. Nia prezidanto bonvenigis la ĉees- 
tantojn. Ni kantis kune «La Espero» kaj aliajn esperantajn kantojn. 
F-inoj. Verschooris kaj Vereecken majstre ludis fortepianon. Poste 
oni manĝis la reĝtarton. S-ro De Munck trovis la fabon en sia 
tartparto, kaj f-ino. Van Mulders la alian. Ili do estis gereĝoj la 
tutan vesperon. Ili uzis sian potencon por ordoni al la ĉeestantoj 
ke ili kantu, deklamu k.t.p. kaj bone amuzis nin. Poste oni forlo- 
tumis la surprizojn. Ni dancis sub la reĝa gvidado kaj ni disiris 
kontraükore je la noktmezo. Baldaü okazos en nia grupo interesaj 
kunvenoj : lumbildvesperoj kun klarigoj, k.t.p.

ANTWERPEN : Flandrema grupo Esperantista. — Nia Krist- 
naskfesto, kiu okazis la 24-an de Decembro en la festsalono Van 
Dyck akiris, kiel jam éiujare, grandegan sukceson. Varma inter- 
konsento regis la tutan vesperon kaj bone oni sin amuzis. Kanta- 
do, deklamado kaj muziko intersekvis sin kaj la ĉeestantoj laŭte 
aplaŭdis la diversaj n artistojn. Post la disdonado de la multaj 
donacoj, alvenintaj por geanoj kaj geamikoj, okazis la lotumado, 
kiu kontentigis ĉiujn, precipe nian. Sus kiu gajnis belan kusenon. 
La balo, gajigita per la viglaj arietoj de bonega orkesto, daüris 
gis la 2-a nokte kaj estis nur kontraŭvole ke ĉiuj foriris. Sabaton. 
la 17-an de Februaro okazos en nia ejo intima mitulfesto por la 
membroj de nia grupo kaj de la mandolinklubô «Risoluto». ĉiuj 
grupanoj estas kore invitataj al tiu festo. Nia prezidanto zorgos 
por ke ĉiuj bone sin amuzu.

BRUSSEL : N.E.L.E. — La reordigon de la Esperanto-fako de 
la muzeo Mondpalaco, ni finfine povas konsideri kiel finita.

Al s-ro. Otlet, direktoro de tiu impona palaco pri civilizo, unue 
iras nian dankon, car estas granparte dank’ al lia kunlaboro kaj 
simpatia bonvolo ke nun Esperanto inde estas reprezentata en 
la lingva sekcio de tiu mondenciklopedia muzeo.

Apartan dankon méritas ankau nia ano, s-ro. Huisman, kiu
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kiel la iniciatanto de la entrepreno senlace laboris por ĝia efekti-
vigo.

Dum du jaroj ni kolektis la ĉiuspecajn Esperantaĵojn kiujn 
al ni sendis preskaŭ ĉiuj Esperanto-organizaĵoj el la tuta mondo; 
la plej valoraj aĵoj nun kuŝas sub vitro en la muzeo. La diversajn 
eldonejojn, kiuj ĝojigas nin per valoraj sendajoj, ni per ci tiu vojo 
ankoraüfoje dankas.

Kaj nun ni direktas al ĉiu Flandra samideano jenan peton : 
okaze de alveno en Brussel, viajn unuajn paŝojn direktu al Mond- 
palaco kie troviĝas la nura, seninterompa Esperanto-ekspozicio de 
la lando; konduku tien hezitantojn kiuj dubas pri la vivopovo de 
Esperanto; unuvorte zorgu por ke nia laboro estu fruktodona!

Mondpalaco troviĝas en Jubelpark (Cinquantenaire) kaj estas 
vizitebla dimanĉe de la 10-a gis la 12-a kaj de la 14-a gis la 16-a; 
ĵaŭde de la 14-a ĝis la 16-a; ĉiujn labortagojn por la grupoj kaj 
lernejoj kiuj antaüdemandas vizitpermeson.

LICHTERVELDE. — La kurso esperantista estas sekvata de 30 
regulaj lernantoj kun muite da atento kaj studemo. Oni jam faras 
planojn por postkursa organizo.

LOVENO : Nova Tagiĝo. — (Ejo : Cautereel Domo. Bondge- 
nootenlaan).

La 25-an de Novembro la juna Lovena grupo malfermis sian 
novan kurson por komencantoj, sub la lerta gvidado de s-ano Van 
den Eynde, el Antverpeno.

La kurso, dividita en 15 lecionoj fariĝas bêla sukceso, car jam 
19 gelei nantoj partoprenas, speciale pro la lerta propagando de 
nia sekretario, S-ro Fr. Frantzen kiu ĉion bonege aranĝis kaj 
atingis rezulton ce la lokaj gazetoj.

La lecionoj interesplenaj, estas donataj sabate vespere je la 
7 1/2 a. Ni esperu ke la geinteresemuloj persistos kaj propagan- 
dos en siaj medioj niajn lingvon kaj agadon.

Intertempe la estraro de «Nova Tagiĝo» iomete ŝanĝiĝis. Kiel 
prezidantinon ni elektis S-on Dekesel kiu sindone laboras por nia 
grupo, kaj interesigis niajn anojn al la internacia korespondado 
per sia anonco en «Heroldo» kaj la legado de la ricevitaj leteroj.

Ni jam priparolis la partoprenon al la V-a Flandra Kongreso 
de Esperanto en la marurbo Oostende kaj esperas partopreni 
multnombre al tiu esperanta festo.

MECHELEN : La Estonto. — Ni tre bone kaj tre amuze finis 
nian Esperantan jaron per intima festeto, ankaü okaze de la dua 
jartago de la fondiĝo de nia grupo. Aro da esperantaj muzikajoj 
malfermis la kunvenon. Malfelice nur 8 gemembroj ceestis. La 
vespero estis tre gaja. Sekvis unuj la aliajn : Amuzaj vortludoj, 
îakontetoj, kantoj, muzikajoj, prelego kaj... jes, ankaŭ manĝado 
kaj trinkado kaj por fini eĉ malgranda dancado. La noveleto de 
Pol Varens «Viktimo de la krizo» prelegita per la verkisto mem, 
akiris plenan sukceson. Ni dankas la estraron de nia grupo, pre- 
cipe nian prezidanton pro la bona, korega akcepto en lia hejmo, 
kie ankaü estas deligitejo de U.E.A. Ni ankaü ne forgesas la ĉar- 
man sinjorinon R. Rainson, kiu majstre pretigis frandaĵojn por
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ni ciuj. La membroj certe estis kontentaj kaj la festo daûris gis 
meznokto. Tio sufice pruvas ke la amuzaj vesperoj plaças! «La 
Estonto» kaj «La Flandra Leono» brile fermis la sukcesplenan 
festeton. Dum januaro, la Vendredaj kunvenoj ciam okazis en la 
etaga salono de la urba biblioteko, tamen, se la l'akto, ke tiu ejo 
sin trovas meze de la urbo ne pli allogis la membraron, ni pro 
ekcnomiaj kaüzoj eble nur okazigos monatan generalan kunvenon 
tie, kaj la aliaj denove en la hejmo de nia prezidanto. Vidu pri 
tio, la monatan informbultenon.

OOSTENDE. — La loka kongresa komitato esperas ke la par- 
topienado al la 5-a kongreso estos ankoraü pli multnombra ol al ia 
4-a en Mechelen, kaj promesas fari ĉion eblecon por pasigi la res- 
tadon kiel eble plej agrabla kaj interesa al la kongresanoj. Oosten
de estas la plej grava banloko, kaj tial ankaü nomata «La reĝino 
de la maro». ai estas la restadloko de miloj da bangastoj dum so- 
mero. Oostende estas luksa urbo, kies dokumentaro datas de la 9-a 
jarcento. 50.000 urbanojn ĝi kalkulas, kies nombro kreskas gis 
200.000 dum somero. Pentekoston vi pasigu en Oostende kiel nenie 
alie! Al ĉiuj gesamideanoj ni taras varman alvokon. Aliĝu do tuj.

ROESELARE : Ruselara Esperantista Grupo. — Al nia kurso 
aliĝis 32 novaj lernantoj (okazis jam la 4-a leciono) La semajnaj 
kunvenoj tre prospéras. Régulé ĉirkaŭ 25 grupanoj ĉeestas, eĉ ni 
jam notis 34. Sed tiam pro manko da sidloko ekkomencis revolucio. 
La ruselara esperantista familio havis multope vizititaj kun
venoj n surglaciajn. Promemoraj fotografaĵoj estis faritaj. Dum kun- 
veno de la 15-a de januaro okazis la reelekto de la grupestraro. 
Laü la rezultato, la funkcioj dividiĝis jene : Prezidanto : s-ano 
Honoré Braekevelt; Vic-prez : f-ino Maria Verstraete; Kasisto : 
f-ino Alice Vansteenkiste; Bibliotekisto : s-ano Marcel Vermeu
len; Unua estrarano : s-ano Achiel Willaert; Dua estrarano :
f-ino Regina De Meester. La jara festkunveno fiksiĝis je la 11-a 
de februaro. La programo enhavas muzikon kaj deklamadon laü- 
kutime, filmreprezentadon, sukcescertigan korespondnumeron, je 
la fino surprizlotumado. Aliŝoj pri Lyon’a foiro kaj kongreso 
Stokholma estis elpendigitaj propagandcele en la urbo.

feîUioqrafio
Duope ricevitajn verkojn ni recenzas, unuope ricevitajn ni 

nur mencias).
LA ESPERANTO-KLUBO, de Ernfrid Malgren. 48 paĝ. Eldo- 

nis Eldona Societo Esperanto, Stockholm. Prezo : 7 fr.
La libro ne nur donas konsilojn pri fondo de Esperanto-klu- 

bo, sed antaŭ ĉio ĝi prezentas utilajn proponojn por la kluba 
vivo. La enhavo temas pri fondo de klubo, funkciuloj, internaj 
kaj publikaj taskoj, modelo de protokolo kaj Esperanto-bibliote- 
ko.

Entute «La Esperanto-Klubo^ estas vera fonto de bonaj ideoj 
por la esperantistaro.
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LA INFANOJ I)E BETLEHEM de Selma Lagerlôf. Eld. Soc. 
Esperanto, Stockholm. Prezo : 5 fr.

Unu el la plej alte taksataj verkoj de la sveda verkistino 
Selma Lagerlôf estas Kristlegendoj.

La infanoj de Betlehem estas delikata kaj kortuŝa rakonto 
pri la venko de bono super malbono.

EINAR DAHL : Huru leder man fortsattningskurser i Espe
ranto?

Gvidilo por studgvidantoj, tute en sveda lingvo. Numero 1 en 
la serio : Helplibroj de Sveda Esperanto-Federacio. Prezo : sved. 
kr. 1.

BONIIUMORO de Paul Nyssens. Esperantigita de la aùtoro 
mem laü la originala franca verko. Eldonis : Instituto Nyssens, 
rue Froissart, 129, Bruselo. 173 p.; 14 x 20,5 cm. Prezo : 3 belgoj 
(poŝtĉeknumero 617).

Jen io nova en la Esperanta literaturo, io tute speciala. La 
aùtoro, kiu verkis jam multajn tiuspecajn librojn en la franca 
lingvo, mem esperantigis la originalajon; ni tuj diru : kun tiom 
da majstreco, ke oni ne sentas, ke estas tradukita libro.

En la nuna tempo, kiam prema krizo pezas sur la tuta mondo, 
ci tiu libro havigos al siaj legantoj, la kuraĝon, la bonhumoron, 
necesan por daùrigi la vivon.

Kun la aùtoro, ni diras :
! «Post kiam vi estos traleginta tiun ci libron, kaj kelke da

tempo estos forpasinta, io grava estos ellaboriĝinta en via sub-
konscio. Vi rimarktrafos vin eldiranta bonvolajn parolojn, plenu-
miganta meritajn farojn, kiuj iam antaüe ne estis al vi kutimaj.
Via profesia laboro aperos al vi pli interesa. Via hejmo ŝajnos al
vi pli alloga. Vi ekvidos mienojn pli ĝojajn ĉirkaŭ vi. Via vivo
fluos pli dolca, pli plenokupata. Via spegulo montros al vi fiziono-
mion pli gajan, pli serenan, pli junan. Rido eksonos pli libéra, pli 
ofta en via ĉirkaŭaĵo.

«Kuraĝigita pro tiuj rezultoj tiom facile atingitaj, vi reprenos 
la libron post kelka tempo; vi ĝin duafoje legos pli atenteme; vi 
komencos apliki konscie kaj memvole ĝiajn konsilojn; vi plen- 
kompletigos kion via subkonscio estos komencinta.

'j «K aĴ de tiam  via vivo transformiĝos ĝis la fundo de l’fundoj.»
Dankon la Esperantistoj suidas al s-ro Nyssens, kiu donacis 

al ili tian instruhavan libron. Ni esperas, ke ci tiu lia unua Es- 
pei anto-verko estos baldaù sekvata de aliaj î li tre lerte maj stras 
la esperantan plumon. Certe tiuj, kiuj scias la francan, ne kapa- 
blos atendi ĝis tiam por interkonatiĝi kun liaj verkoj.

Kara leganto, vi povas havigi al vi bonhumoron, feliĉon, sa- 
non por 15.— frankoj; se estus via lasta mono, tarnen faru : vi 
neniam bedaùros.

Apa Itoe Esperanto? (Kio estas Esperanto?) de Liem 
Tjong Hie. Eldonis : Centraal Esperanto-Bureau & Instituut «Liem 
Tjong Hie», Semarang (Java). 74 p.; 11 x 17 cm. Prezo : fl. 0.75.
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mem interkonatiĝi kun ĉi tiu zorge eldonita libro.
Al la titolo «Kio estas Esperanto?» klare respondas nia kar- 

memora prof. Boirac : «Esperanto estas la latina lingvo de la 
demokratio,* kiun diraĵon la aütoro elektis kiel moton por la libro.

Estas pritraktita en la verko oio sciinda pri Esperanto, kiel 
ekzemple ĝia utileco, kial oni ne elektas nacian lingvon kiel mond- 
lingvon, la fundamento de Esperanto, la praktika disvastiĝo tra 
la mondo kaj fakoj, la Esp.-literaturo, interna ideo, k.t.p.

Korajn gratulojn al Liem Tjong Hie, la nelacigebla pioniro 
de nia movado en Nederlanda Hindujo, pro lia nova belega verko.

ISE-KALENDARO 1934. Eldonis : Internacio de Socialistaj
Esperantistoj, Wien XXI, Angerstrasse, 14, Aüstrio. 64 p.; 15,5 x 
11,5 cm. Prezo : aüstr. Sil. 0.60 dol. usona 0.20 -J- sendkostoj.

«Per Esperanto — por Socialismo!» jen la devizo de la kalen- 
daro, kiu ne estas nur simpla kalendaro, kun laboristaj memor- 
datoj; ĝi ankaŭ enhavas kelkajn interesajn tekstojn, i.a. pri Es
peranto kaj ĝia movado.

Ci tiu kalendaro povus servi kiel ekzemplo por F. L. E. — ka
lendaro por 1935, kun devizo : «Per Esperanto - por Flandrujo!»

Por la unujarplano. J. Plyson, Brussel 15.00 fr. Van Hoorick 
E. Maaseik, 20.00 fr. Novjardonaco por forigi la deficiton, G. De- 
brouwere, 10.00 fr. SUME : 45.00 fr.

SUBTENO POR LA REVUO

La plej beia el Flandrujo
La plej bela el Flandrujo 
estas mia karulin’; 
se vi estus Sin vidinta 
certe vi envius min.

sia klara, hela rido 
sonas kvazaü perlofal’; 
sia buŝo estas tiel 
ruĝa kiel la koral’.

Inda estas Si idino 
de senmorta sia gent’: 
simpla laü la manieroj 
kaj sen fremda, falsa sent’.

Kvazaü karbunkoloj brilas 
Sia blua okulpar’; 
kvazaü nimbo la vizaĝon 
serenigas la harar’.

Senmalica, senmakula 
estas Sia juna kor’; 
dum la tuta tag’ Si kantas 
kun infekta bonhumor’.

Miajn kantojn murmuritajn 
je humila, propra ton’, 
mi pro Sia nura gloro 
volas plekti nun je kron’.

Estas Si por mi oazo,
sur la tero la êiel’;
sen Si ĉio iĝas vanta
kaj la viv’ sen êarm’, sen cel’.

Jan Van Schoor
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